Příloha č. 1

Usnesení představenstva o rozhodování shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo
zasedání v písemné formě (per rollam)
Usnesení představenstva o určení podmínek hlasování
Představenstvo SBD NH na svém zasedání dne 17. 3. 2021 rozhodlo:
A. Představenstvo SBD NH schvaluje rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021
mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
B. Představenstvo SBD NH určuje podle § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., tzv. Lex covid
justice, tyto podmínky rozhodování shromáždění delegátů mimo zasedání (per rollam):
1. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 bude rozhodovat mimo zasedání v písemné formě
(per rollam) o tomto programu:
- volba členů Představenstva SBD NH na další funkční období,
- volba členů Kontrolní komise SBD NH na další funkční období,
- námitky pana Rudolfa Zatloukala ze dne 13. 1. 2021 proti rozhodnutí představenstva o
vyloučení z družstva ze dne 9. 12. 2020.
2. Představenstvo SBD NH zašle v prvním kole dne 19. března 2021 doporučeným dopisem se
zkrácenou úložní dobou na 3 dny na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů a téhož
dne uveřejní na informační desce družstva dopis delegátům obsahující následující přílohy:
- usnesení představenstva o rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo
zasedání v písemné formě (per rollam) a určení podmínek hlasování,
- seznam dosud navržených kandidátů do Představenstva SBD NH na další funkční období,
- seznam dosud navržených kandidátů do Kontrolní komise SBD NH na další funkční období,
- výzvu delegátům k případnému navržení kandidátů do představenstva a kontrolní komise
na další funkční období na přiložený formulář.
Lhůtu k navržení kandidátů stanovuje představenstvo do 14. dubna 2021, nejméně však v délce
patnácti (15) dnů od doručení výzvy delegátovi doporučeným dopisem. V uvedených lhůtách
musí být návrh již doručen zpět družstvu.
Formulář s návrhem kandidátů s uvedením data, kdy byl návrh učiněn, a opatřený
vlastnoručním podpisem delegát doručí družstvu poštou nebo osobně.
3. Představenstvo SBD NH zašle ve druhém kole dne 19. dubna 2021 doporučeným dopisem se
zkrácenou úložní dobou na 3 dny na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů a téhož
dne uveřejní na informační desce družstva dopis delegátům s výzvou k rozhodnutí
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 a následujícími přílohami:
- usnesení představenstva o rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo
zasedání v písemné formě (per rollam) a určení podmínek hlasování,
- seznam kandidátů do Představenstva SBD NH na další funkční období,
- seznam kandidátů do Kontrolní komise SBD NH na další funkční období,
- návrh rozhodnutí o námitkách pana Rudolfa Zatloukala proti vyloučení z družstva včetně jeho
odůvodnění a podkladů potřebných pro přijetí rozhodnutí,
- korespondenční hlasovací lístek Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021,
- obálku k hlasování.
4. Delegát nebo jeho náhradník v případě volby orgánů družstva zřetelně vyjádří svůj hlas na
korespondenčním hlasovacím lístku tím, že zvolí jednu z možností („pro zvolení kandidáta“
nebo „proti zvolení kandidáta“ nebo „zdržuji se volby“).
Delegát nebo jeho náhradník v případě hlasování o usnesení zřetelně vyjádří svůj hlas na
korespondenčním hlasovacím lístku tím, že zvolí jednu z možností („pro návrh“ nebo „proti
návrhu“ nebo „zdržuji se hlasování“).
Na korespondenčním hlasovacím lístku delegát vyplní datum, kdy obdržel výzvu
k rozhodnutí, a následně s uvedením data podpisu korespondenční hlasovací lístek
podepíše a doručí družstvu poštou nebo osobně.
Lhůtu k hlasování stanovuje představenstvo v obou výše uvedených případech do 13. května
2021, nejméně však v délce patnácti (15) dnů od doručení hlasovacího lístku delegátovi
doporučeným dopisem. V uvedených lhůtách musí být návrh již doručen zpět družstvu.

5. Nedoručí-li delegát družstvu svůj hlasovací lístek ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem
nesouhlasí nebo že je proti volbě člena orgánu. Jakákoliv doplnění, podmínky nebo jiné výhrady
doplněné na korespondenční hlasovací lístek, se považují za vyjádření nesouhlasu.
6. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech delegátů. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž
uplynul poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření družstvu, bylo-li dosaženo počtu
hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
7. Představenstvo oznámí delegátům výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení oznámí
delegátům též celý obsah přijatého usnesení doporučeným dopisem na adresu uvedenou
v seznamu delegátů družstva a zveřejněním výsledku hlasování na úřední desce družstva.

